
Uudenkaupungin Auto- ja Metallityöväen 

Ammattiosasto 268 ry 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2021  

 

YLEISTÄ 

 

Vuoden 2021 aikana Uudenkaupungin toimisto oli auki kahtena päivänä viikossa. Toimistonhoitaja 

virkaa hoiti Hanni Lehtovaara. 

 

Työllisyystilanne Vakka-Suomen alueella oli hyvä, Valmet-Automotivella oli vuoden 2021 aikana 

tuotannottomia päiviä / viikkoja johtuen maailman laajuisesta puolijohdepulasta. Autotehtaalle 

rekrytoitiin kuitenkin lisää ihmisisä lähes koko vuoden ajan 

 

 Työehtosopimus astui voimaan 04.01.2020 ja kesti 30.11.2021 asti. 

Valmet-Automotivella sovittiin paikallisesti työaikatilistä, joka päättyi 30.01.2022.  

Työaikatili tehtiin puolijohdepulasta johtuvien osapuutteiden takia. 

 

 

  

 

Jäsenmäärän kehitys 

Vuoden 2021 lopussa jäsenmäärä oli 3630 (naisia 1077 ja miehiä 2553) 

Vuoden 2020 lopussa jäsenmäärä oli 3481 ( naisia 1038 ja miehiä 2443) 

Vuoden 2019 lopussa jäsenmäärä oli 3575 ( naisia 1047 ja miehiä 2528) 

Vuoden 2018 lopussa jäsenmäärä oli 3898 ( naisia 1136 ja miehiä 2742)  

Vuoden 2017 lopussa jäsenmääräoli 3702 (naisia 1134 ja miehiä 2568) 

Vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 2313   (naisia 842 ja miehiä 1471) 

Vuoden 2015 lopussa jäsenmäärä oli 2203  (naisia  825ja Miehiä 1377) 

Vuoden 2014 lopussa jäsenmäärä oli 2048  (naisia 803 ja Miehiä 1245) 

 

 

 

 

 

 

 

PALKAT JA TYÖEHDOT 

 

Vuonna 2021 noudatettiin Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton tekemää työehtosopimusta 

jonka voimassaoloaika oli 04.01.2020- 30.11.2021. 

Teollisuusliiton neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta jatkuivat uuden neuvottelukumppani 

Teknologiateollisuus työnantajat ry:n kanssa aina vuoden 2022 puolelle. Valmet Automotivella 

noudatettiin siihen asti vanhaa sopimusta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KOKOUSTOIMINTA 

 

Vuoden 2021 aikana kokouksia oli yhteensä 12kpl. Kevätkokous oli 25.4 Lounasravintola 

Merilinnussa. Paikalla oli 20 AO:n jäsentä  

Syyskokous oli 31.10.2021 myöskin lounasravintola Merilinnussa ja paikalla oli 18 AO:n jäsentä. 

 

 

VAPAA-AIKA 2021 

 
Vapaa-aikajaos järjestää virkistystoimintaa ammattiosaston jäsenille ja heidän perheilleen. 
Koronapandemia aiheutti edelleen haasteita tapahtumien järjestämiseen. 
 
 Kesällä jäsenet saivat mahdollisuuden ostaa edullisempaan hintaan Linnanmäen rannekkeita, 
maksimissaan neljä ranneketta per jäsen. 
 4 - 5.12 järjestettiin ammattiosaston pikkujouluristeily Baltic Princessillä, johon oli ilmoittautunut 79 
henkilöä.  
12.12 Uudenkaupungin Kuvalassa järjestettiin ammattiosaston lapsille elokuvanäytös, elokuvana 
Disneyn Encanto. Elokuvaan oli ilmoittautunut 50 lasta / mukana oli myös muutama vanhempi. 
Sekä pikkujouluristeilyyn, että elokuvanäytökseen tuli muutamia peruuntumisia. 
 Jäsenet ovat voineet käydä Uudenkaupungin ja Laitilan uimahalleissa kaksi kertaa kuukaudessa 
jäsenhintaan.  
Vahterusringistä on voinut ostaa edullisemmin hiihto/kuntoputken 10 tai 5 kerran kortin. Laitilan 
Kinoon, Kuvalaan U:kissa, Vehmaan Kuva-Tähteen, Euran Kauttuan Kuvaan, Kaarinan Kino 
Piispanristin ja Turussa Kino Dianan elokuvateattereihin sai toimistolta ostaa lipun viiden euron 
hintaan.  
Ammattiosasto tukee myös keilailua Hotelli Aquariuksessa.  
 
Korona vaikutti aika tavalla myös omatoimiseen vapaa-ajan viettoon, kun uimahallit ja 
elokuvateatterit olivat välillä suljettuina. 
 

OPINTOJAOS  

 

Opintojaoksella ei ollut toimintaa vuonna 2021. 

  

NUORISOJAOS 

 

Nuorisojaoksella ei ollut toimintaa vuonna 2021. 

 

SENIORIJAOS 

 

Seniorijaoksella ei ollut toimintaa vuonna 2021. 

 

EDUNVALVONTAJAOS 

 

Edunvalvontajaoksella ei ollut toimintaa 2021. 

 

 

 

 

 



 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

 

 

 Miia Kelsey toimi Ammattiosaston KV-vastaavana vuonna2021. 

 

 

TIEDOTUSTOIMINTA 

 

Tiedottamiseen käytettiin Alisenkadun toimistoa, kotisivuja ja työpaikkojen ilmoitustauluja. 

Autotehtaalla käytettiin lisäksi Plazaa. Sääntömääräiset jäsenkokouksien kokousilmoitukset on 

julkaistu Uudenkaupungin Sanomissa ja osaston toimistolla. Toimikunnan kokousten pöytäkirjat 

ovat olleet nähtävillä osastomme toimistolla, pyydettäessä. 

Osaston toimintasuunnitelma, toimintakertomus ja talousarvio ovat olleet myös toimistolla 

nähtävissä. 

 

 

 

 

 

 

 

TYÖVÄEN LEHTITYÖ 

 

 

Ammattiosasto on tukenut työväenlehtien tilausta lehtiedulla joka oli 15 % lehden tilaushinnasta. 

Työväen lehtisetelietua käytettiin vuoden 2021 aikana 15 kertaa  361,75 euron edestä. Aikaisempiin 

vuosiin verrattuna, on lehtiedun käyttäjien määrä laskenut edelleen. Vuoden 2020 aikana lehtietua 

käytettiin  31 kertaa yhteensä 446,55 euroa.  Vuoden 2019 aikana etua käytettiin 39 kertaa, yhteensä 

555 euroa.  Vuoden 2018 aikana, se oli yhteensä 731,25 euroa. Vuoden 2017 lehtiseteleihin 

käytettiin 775.30 euroa. Vuoden 2016 lehtiseteleihin käytettiin 945,30 euroa, vuoden 2015 aikana  

yhteensä 1244,10€ ja vuoden 2014 aikana yhteensä 1521,74€ 

 

 

 

 

TALOUS 

 

Ammattiosaston taloutta hoidettiin syyskokouksen hyväksymän talousarvion puitteissa.  Vuoden 

2021 jäsentulot olivat 148 748,91 euroa.  

Vuoden 2020 aikana jäsentulot olivat 174 411,59 euroa. Vuoteen 2020 verrattuna tulot pienenivät  

25 662,68  euroa, koska joulukuussa 2020 Teollisuusliitto maksoi ylimääräisen 

jäsenmaksupalautuksen 44 678,09 euroa. 

 

Tilikauden 2021 tulos oli 84 769,26 euroa ylijäämäinen. 

 

 

 

 

Uudessakaupungissa 1.4.2022.  Hallitus 

 


